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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Regeling gegevensdeling en gegevensverwerking Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten(VSV) 2019 e.v. en de verwerkersovereenkomst 2019 e.v. met de leverancier van het 

registratie- en administratiesysteem (Eljakim) 

 

Nummer 2019/499760 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Meer, J. van der 

Telefoonnummer 023-5115091 

Email jmeer@haarlem.nl 

Kernboodschap  Per 1 januari  2019 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 
Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van kracht voor de RMC-regio Zuid- Kennemerland 
en IJmond aangepast en geactualiseerd o.a. in verband met de  fusie van de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer, 
behorend tot de RMC regio Agglomeratie Amsterdam, subregio Amstel- en de 
Meerlanden. De GR wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplein (RBL). 
Er worden gegevens van jongeren van 5 tot 23 jaar uit de gemeenten van de RMC 
regio gedeeld en verwerkt.  

De gemeente Haarlem is als faciliterende gemeente van het RBL verwerker in de 
zin van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Alle gemeenten 
in de regio en ook Haarlem zijn verwerkingsverantwoordelijk.  

Er is juridisch vastgesteld dat hiervoor een  regeling moet worden getroffen, die in 
de plaats komt voor de huidige bewerkersovereenkomsten van 2017 tussen de 
gemeenten. Deze regeling is ter tekening bijgevoegd. 

Daarnaast dient tussen Haarlem als faciliterende gemeente de huidige 
bewerkersovereenkomst en de leverancier van het administratie- en 
registratiesysteem (Eljakim) gewijzigd te worden  naar aanleiding van invoering 
van de AVG. Bijgevoegd is ter tekening ook deze verwerkersovereenkomst. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

De commissie wordt geïnformeerd over de ondertekening van de regeling 
gegevensdeling en gegevensverwerking  Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten en de verwerkersovereenkomst met 
de leverancier van het systeem. 

Relevante eerdere 

besluiten 

2e wijziging GR  Schoolverzuim en VSV 2019 e.v. (2018/787126)  zoals besloten in 

de Gemeenteraad Haarlem, d.d. 20 december 2018.  

Besluit College  Het college van burgemeester en wethouders 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-december/19:30/Tweede-Wijziging-Gemeenschappelijke-Regeling-GR-Schoolverzuim-enVoortijdig-Schoolverlaten-regio-West-Kennemerland-Zuid-Kennemerland-en-IJmond/2018787126-1-Tweede-wijziging-Gemeenschappelijke-Regeling-GR-Schoolverzuim-en-Voortijdig-Schoolverlaten-regio-West-Kennemrland-Zuid-1-kennemerland-en-IJmond-2.pdf
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d.d. 16 juli 2019 

 

 

Besluit: 

1.in te stemmen met de ondertekening van de regeling gegevensdeling en 
gegevensverwerking  Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 
Voortijdig Schoolverlaten(VSV)  2019 e.v. 

2.in te stemmen  met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst 2019     
e.v. met de leverancier Eljakim. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 
1. Inleiding  
Haarlem neemt samen met de gemeenten van de RMC regio “ West-Kennemerland” (Beverwijk, 
Bloemendaal,  Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.) deel aan de Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV). Het bestuur is een 
gemeenschappelijk orgaan (GO), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van B&W (de 
portefeuillehouders Onderwijs) van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van de GR heeft als 
doelstelling om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend 
leerwerkaanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten. 

Juridisch is nagegaan of naast de GR schoolverzuim en VSV een aparte overeenkomst of regeling 
moest worden overeengekomen. De conclusie was een regeling voor de deling en verwerking van 
gegevens op te stellen, die in de plaats komt van de huidige bewerkersovereenkomsten van 2017. 

Deze regeling dient bestuurlijk te worden ondertekend door alle colleges van B&W van de 
gemeenten in de RMC regio. Op 13 juni 2019  heeft het bestuur van de GR de regeling 
gegevensdeling en gegevensverwerking  Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 
Voortijdig Schoolverlaten(VSV) vastgesteld, zie bijlage. 

Daarnaast dient de huidige bewerkersovereenkomst tussen Haarlem als faciliterende gemeente en 
de leverancier van het administratie- en registratiesysteem (Eljakim) gewijzigd te worden  naar 
aanleiding van invoering van de AVG.  Deze overeenkomst dient alleen door het college van B&W van 
Haarlem te worden ondertekend. 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1.in te stemmen met de ondertekening van de regeling gegevensdeling en gegevensverwerking  
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV)  2019 e.v. 

2.in te stemmen  met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst 2019 e.v. met de 
leverancier Eljakim. 
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3. Beoogd resultaat 

De uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
is geactualiseerd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

4. Argumenten 

Met het ondertekenen van de regeling gegevensdeling en gegevensverwerking en de ondertekening 
van de verwerkersovereenkomst voldoet de GR Schoolverzuim en VSV aan de AVG. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Alle gemeenten of de leverancier van het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten om een 
datalek op te lossen of te voorkomen. 

6. Uitvoering 

De uitvoering van leerplicht, RMC(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten)  
en VSV vindt AVG proof plaats. 

7. Bijlagen 

- Regeling gegevensdeling en gegevensverwerking  Gemeenschappelijke Regeling (GR)     
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten(VSV) 2019 e.v. 

-Verwerkersovereenkomst 2019 e.v. met de leverancier van het registratie- en administratiesysteem 
Eljakim. 

 

 


